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 مشخصات عمومی

 رزین مالمین فرمالدئید نام محصول

 تن 12000 ظرفیت طرح

 کاربرد محصول

 برای وسایل سازیقالبجز پرکننده در  عنوانبه هارزینکاربرد این  ترینبزرگ

برای افزایش  MF هایرزینصنعت کاغذ  در .باشدمیمیز، صندلی و...( ) خانگی

مقاومت در برابر رطوبت و بهبود ظاهر و در صنعت نساجی برای روکش دهی به 

 .شوندمیهدف بهبود مقاومت استفاده 

 بررسی بازار 

 دالر 140قیمت هر تن رزین مالمین فرمالدئید  قیمت فروش محصوالت

 تن هزار 19 ی( داخل)مصرفمیزان نیاز 

 تن 18200 میزان تولید داخلی

 بررسی فنی طرح

 فرآیند تولید

 رزین مالمین فرمالدئید یشیرهتولید 

 Precooled) شدهکتور از قبل سرد ار شروع پمپاژ محلول فرمالدئید به درون-1

reactor) 

 (Agitator) اغتشاش ایجادکنندهروشن کردن -2

3- 0.5N  محلول آبیNaOH  برای تنظیمPH  شودمیاضافه. 

 .شودمی( اضافه Weigh hopper)مالمین جامد از قیف توزین -4

 .شودمی( تخلیه Jacket) از پوشش سردکنندهآب -5

 .گرددمیبخار وارد پوشش شده و گرما دادن آغاز -6

 .شودمی( باز refluxcondenser) برگشت به میعان کننده سردکنندهآب -7

 .شودمی باز( refuxرسید، بازگشت ) موردنظردما به نقطه  کههنگامی-8

 .شودمی گیریاندازهآب برای تعیین میزان انجام واکنش  dilutability میزان-9

 گرددمیآب تکرار  dilutabilityتست -10

وارد  سردکنندهو آب  شدهخارجپوشش  ر ازبخا رسدمیواکنش به پایان -11

و برای کند کردن  F 140تا دمای  natchر برای شروع سرد کردن ا. این کگرددمی

. این کار برای تبخیر شودمیایجاد  100mmبرابر  خأل. گیردمیواکنش انجام 

. دمای شیره تا گرددمیوزنی انجام  %65غلیظ شدن شیره به میزان  وشدن آب 

140F  چون بدون استفاده  این مرحله را حذف کرد توانمی. یابدمییا کمتر کاهش

 .رسدمیجامد  وزنی %63مالمین به  رهشی غلظتاز این مرحله 

12-PH  رسدمی موردنظرمیزان به. 
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 .شودمیفیلتر به تانک نگهداری شیره پمپ شیره از درون -13

دیگری باشد باید  gradeبعدی از در جه  batch اگر شودمیراکتور شسته -14

 کامل انجام گیرد. طوربهشستشو 

تا راکتور سرد شده و به  گرددمیکامل به پوشش اعمال  طوربهسرد کردن -15

batch .بعدی برسد 

 .باشدمیبعدی آماده  batchسیستم برای -16

Batch واکنش به مدت چند گرددمیو رفالکس  در فشار اتمسفری گرم شده .

مالمین و فرمالدئید را به مونو و دی کند و در این مدت تمامی میساعت ادامه پیدا 

 هایرهزنجیاز محصوالت شروع به تشکیل  بعضی .کندمیمیتلول مالمین تبدیل 

متداوم حاللیت در  هاآزمایشملکول با انجام  . افزایش در اندازهکندمیخطی کوتاه 

و به درون یی از چهار تانک نگهداری شیره  شودمیفیلتر  شیره .گرددمیآب تعیین 

 .شودمیپمپ 

 نوع و میزان موارد اولیه

 

 واحد میزان مصرف سالیانه خوراک

 تن 7504 کریستال مالمین

 تن 9635 وزنی %37 فرمالدئید

 تن 1065 آلفا سلولز

 تن 60 وزنی %50سود محلول 

  تن 12 هاافزودنی

 داخلی مواد اولیه تأمینمحل 

 بررسی مالی طرح

 سرمایه ثابت

 ارزی:

 کل:جمع  

 :ریالی میلیون ریال 80584

 میلیون ریال 80584

 ریال میلیون 10748 سرمایه در گردش

 میلیون ریال 91332 سرمایه کل

 میلیون ریال( 59،529)معادل  دالر 1،680،000 فروش سالیانه
 .باشدمی 19/09/1396مورخ ریال  35،434و ریال  41،714 به ترتیب بانک مرکزی ایران اساس و دالر بر یورورخ تسریع *ن

 


